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Од обработените податоци заклучивме дека цврстите липидни

наночестички се одлични кандидати за испорака на ресвератрол,

обезбедувајќи повисока растворливост, стабилност и биорасположивост

во целното ткиво.

Цврстите липидни наночестички се интересна група на системи за

испорака, користени како алтернатива на липозомите. Генрално се

изработуваат со метод на двојна емулзификација проследeно со ладење со

цел да се обезбеди цврстата форма на липидната фаза Резултатите од

клинички студии покажале значително зголемување на концентрацијата

на ресвератрол во клеточни линии од рак на дојка. Исто така, испораката

на ресвератрол во мозок била дури 6 пати поголема, споредено со чистиот

раствор. Интравенската апликација на ресвератрол инкорпориран во

цврсти липидни наночестички покажала значително повисока

концентрација на ресвератрол во С6 глиома клетки.

Ресвератролот (3,5,4′-trihydroxy-trans-stilbene) претставува природен полифенол и фитоалексин, застапен во

висока концентрација во грозјето, бобинките, зрната од какао и особено во црвеното вино. Оваа активна

супстанца е особено значајна со оглед на фактот што бројни клинички студии докажале дека поседува

потентна плеиотропна, антитуморна активност, без документирана токсичност врз здравите клетки.

Дополнително, ресвератролот, како најчесто истражуван стилбен, поседува и кардиопротективно,

антидијабетично и хемопревентивно дејство.

Нажалост, клиничката реализација на ресвератрол е лимитирана

поради ниската растворливост во вода (0.05 mg/ml), нестабилноста

при физиолошко рН проследено со исклучително ниска

биорасположивост. Цел на трудот е да ги претставиме резултатите

од клинички студии при инкорпорирање на ресвератрол во цверсти

липидни наничестички како потенцијална стратегија за

надминување на овие недостатоци

МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ

За реализирање на наведените цели користевме податоци од

релевантни литературни извори од примарна, секундарна и

терциерна литература, со акцент на оригиналните научни

истражувања за карактеризација и евалуација на цврсти

липидни наночестички со инкорпориран ресвератрол и

обработка на резултатите од истите.
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Сл.3 In vitro цитотоксичност на ресвератрол инкорпориран во ЦЛН врз 

MDA-MB-231 туморна клеточна линија (Wang.W., 2017)
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